
Bruksanvisning för ORP/temp-mätare
HI-98120

När mätaren är ny ska
elektroden aktiveras 
Ta av den svarta hatten som skyddar elektroden.
För aktivering av elektroden: Ställ mätaren i 
förvaringslösningen HI-70300 (alt. vanligt vatten) i 
minst en timma första gången mätaren ska 
användas. 

Beskrivning
1. Batterifack
2. LCD-display
3. ON/OFF/MODE-knapp
4. ORP-elektrod (HI-73120)
5. Temperatursensor 
6. SET/HOLD-knapp

Mätning av ORP
1.  Ta av den svarta hatten.

2.  Starta upp mätaren genom att trycka in /MODE -knappen, håll nere i 2-3 
     sekunder och släpp därefter knappen. Nu syns massor av siffror och symboler
     några sekunder, sedan syns batteristatus i %, sedan kommer ”normalläget”
    (mätläget) upp. Knappen kan vara lite trög.

3.  Doppa ner mätaren provlösningen. OBS! Ej över maxnivån.

4.  När symbolen  uppe i vänstra hörnet av displayen försvinner är mätvärdet stabilt.

5.  Läs av mätvärdena för ORP(mV) och temperatur på provet i det högra hörnet av displayen

Efter varje mätning ska man skölja av elektroden ordentligt.

Kontroll av mätaren
Kontrollera mätaren regelbundet genom att doppa ner den i Redox-lösning HI -7020. OBS! Ej över 
maxnivån. Vid en temperatur av 20° ska mätaren visa mellan 200-275mV. Om den visar under eller över 
dessa värden ska man göra en kalibrering av mätaren. Se nedan.

Kalibrering av mätaren
Då mätaren avviker från intervallet 200 – 275mV kalibreras den genom att "chocka" elektroden enligt nedan: 
• Om värdet understiger 200mV doppas mätaren ner i Reducerande lösning HI-7091. OBS! Ej över    

maxnivån
• Om värdet överstiger 275mV doppas mätaren ner i Oxiderande lösning HI-7092. OBS! Ej över    

maxnivån. 

Mätaren ska stå i någon av dessa lösningar i ca 30 min innan en ny kontroll genomförs, se ovan.

Felsökning
Om ovanstående kontroll och kalibrering genomförts och mätaren ändå visar fel.

• Kontrollera batterierna. Om byte sker genomför ny kontroll/kalibrering.
• Dra ut 2 millimeter av den vita remsan som sitter vid sidan av elektroden, klipp sedan av den så att den 

inte är längre än 2 millimeter. Därefter genomförs en ny kontroll/kalibrering av mätaren. Remsan kan 
dras ut cirka 20 gånger.

• Om inte detta hjälper så kan elektroden bytas.

Byte av ORP-elektroden
Elektroden kan lätt bytas ut med hjälp av den medföljande
svarta mejseln. 

Stoppa in mejseln i elektroden och vrid motsols. 

Energigatan 15 B www.makab.se Tel:  0300-104 80 
434 37  KUNGSBACKA info@makab.se Fax: 0300-141 22



Dra sedan ut den gamla elektroden med hjälp av mejselns andra
ände enligt bilden till höger. 

Därefter sätter du in den nya ORP-elektroden och vrider den medsols.

Byte av batterier
När batteristatusen, som visas i % på displayen vid uppstart av testaren, visar under 90% 
batterierna alltid bytas eller när symbolen -          + syns  i nedre vänstra hörnet på displayen.

Skötsel av ORP-elektroder för lång hållbarhet
Tänk på att elektroderna är känslig och mår bäst av att hållas ren och ständigt blöta. Efter varje utförd 
mätning ska elektroderna sköljas av med rent vatten. Vid avslutad mätning och innan förvaring ska 
elektroden alltid rengöras med rengöringslösning HI 7061. 

Förvaring av mätaren
Vid förvaring av mätaren en längre tid t ex under natten, dagar, veckor etc:  
Ställ alltid mätaren, utan den svarta hatten, i t ex en bägare med förvaringslösning, HI 70300 (ej dest. 
vatten). Var noga med att elektroden täcks av lösningen. Vid längre förvaring ska lösningen bytas ut, så 
tillväxt ej sker eller för att vätskan ersätta avdunstning.
 
Vid transport till eller från mätplatser etc:
Häll i lite förvaringslösning HI-70300 (alt. vanligt vatten, ej dest.vatten) i den svarta hatten. 

OBS! Tänk på att mätaren kan visa fel mätvärde vid för låg batterinivå. Om batterierna är väldigt 
dåliga stängs mätaren av omgående eller går ej att sätta på. 
Skruva upp de fyra skruvarna på locket i toppen på instrumentet. Byt ut alla batterierna. Vänd batterierna 
rätt! Om man har displayen mot sig ska + på batterierna vara till vänster. Tryck till batterierna så de kommer 
på plats ordentligt. Skruva fast locket igen. Man måste kalibrera om mätaren vid batteribyte!

OBS! Mätaren stängs automatisk av efter ca 8 minuter.
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